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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

10/2017. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2017. augusztus 7-én 800 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport utca 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Dósa Istvánné képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina  képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitom. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Hámori Imréné képviselőt.  

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Az 1. napirend előtt rövid tájékoztatót tartanék a Tolmács 0133/17 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendeket 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
1. Közbeszerzési szabályzat 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Óvoda-iskola épület energetikai felújítása – közbeszerzési szakértő kiválasztása, megbízása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
 
 
Napirend előtti tájékoztatás 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A múltkori testületi ülésen döntöttünk a 0133/17 helyrajzi számú terület értékesítéséről. A vagyongazdálkodásról 
szóló önkormányzati rendelet alapján vételi ajánlattételi felhívást tettünk közzé a terület értékesítésére 
vonatkozóan, a honlapon és a hirdetőnkön. 4-ei határidőt jelöltünk meg, hogy addig várjuk az ajánlatokat. A 
Hayer Richárd vételi szándékán kívül más ajánlat nem érkezett, ezért a mai napon a Hayer Ricsivel aláírjuk az 
előszerződést, utána pedig 5 napon belül a számlánkra kell utalnia az 5.000.000 Ft foglalót. Ezután a területet 
kivonatjuk a művelési ág alól, ahogy az a testület által elfogadott előszerződésben van. 
 
 
1. Napirend       Közbeszerzési szabályzat 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Említettem az előző testületi ülésen, hogy a közbeszerzés miatt, hogy haladjon, bármikor sor kerülhet rendkívüli 
ülésre. Pénteken ki is küldtük az anyagot, gondolom, elolvastátok a közbeszerzési szabályzatot. Az óvoda-iskola 
felújításhoz kapcsolódó közbeszerzést szeretnénk megindítani, ehhez szükséges, hogy legyen érvényes 
közbeszerzési szabályzatunk. Az a gyakorlatunk, hogy eseti közbeszerzési szabályzatot szoktunk elfogadni egy-
egy közbeszerzésre vonatkozóan, mivel nincs nálunk olyan túl sok közbeszerzés. Ez a szabályzat amint 
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olvashattátok is, a 2017. évi közbeszerzésekre vonatkozik, a 2017. évi közbeszerzési tervünk szerint, amit a 
szabályzat is tartalmaz.  Olvastátok, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos döntések a képviselő-testület 
hatáskörében vannak, tehát a testület fogja meghozni az alapvető döntéseket. Ez alól kivétel például a 
bírálóbizottság személyi összetétele, mivel a szabályzat tervezet szerint  a tagokat a polgármester bízza meg, de 
ugye ahogy a szabályzatban benne is van, a törvény meghatározza, hogy a tagoknak milyen képzettséggel kell 
rendelkezniük, szóval nem lehet akárki. Ezek közül is a közbeszerzési szaktanácsadót a testület jelöli ki, ami 
most a 2. napirend témája lesz. Ez után a következő lépés az lesz, hogy a közbeszerzési szakember előkészíti a 
közbeszerzési felhívást és a dokumentációt, amit a testületnek kell majd elfogadnia, és amit majd kiküldünk 5 
cégnek, akiktől ajánlatot kérünk a kivitelezésre. A beérkező ajánlatokat a bírálóbizottság fogja értékelni, és ez az 
értékelés szintén a testület elé kerül a bírálóbizottság döntési javaslatával, és a döntést a testület hozza meg. Van-
e ehhez valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha kell ilyen szabályzat, akkor kell! 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
előterjesztett közbeszerzési szabályzatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a közbeszerzési szabályzatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

83/2017. (VIII.7.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Tolmács Község Önkormányzata, 
mint ajánlatkérő által lefolytatásra kerülő közbeszerzésekre vonatkozóan jóváhagyja és 
elfogadja, és a mai nappal hatályba helyezi az előterjesztett közbeszerzési szabályzatot.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
2. Napirend      Óvoda-iskola épület energetikai felújítása – közbeszerzési szakértő kiválasztása,  
   megbízása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkaptátok a beérkezett 3 ajánlatot. Javaslom, hogy a legalacsonyabb árat benyújtó Quadrát Kft-t bízzuk meg 
az óvoda-iskola épület energetikai felújításához kapcsolódó építési beruházás közbeszerzési eljárásának 
lefolytatásával. A megbízási szerződés tervezetet is megkaptátok, olvastátok, gyakorlatilag a közbeszerzési 
eljárás teljes lebonyolítása az ő feladatuk, és ezért ők felelnek szakmailag. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egyik céget sem ismerjük, azt látjuk, hogy mind a három megyei cég, bízzunk benne, hogy a megyén belül nem 
akarják elrontani a hírnevüket, és jól végzik majd a munkát, ezért a legalacsonyabb árat adó céget javaslom én is. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a Quadrát Kft-t bízzuk a közbeszerzési eljárás lefolytatásával, és erre vonatkozóan elfogadja az 
előterjesztett megbízási szerződést, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az iskola-óvoda épületének energetikai felújítása Tolmácson megnevezésű 
TOP pályázati támogatáshoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására beérkezett ajánlatokat és az előterjesztett megbízási szerződés tervezetet, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
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84/2017. (VIII.7.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete „Az iskola-óvoda épületének 
energetikai felújítása Tolmácson” című TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00076 kódszámú 
pályázati támogatással megvalósuló fejlesztési projekt megvalósításához a közbeszerzési 
eljárás teljes körű lebonyolítására beérkezett ajánlatokat elbírálta, és meghozta a következő 
döntést: 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a 
Quadrát Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 32, telephely: 3100 Salgótarján, 
Mártírok út 4.) nyújtotta be, ezért a képviselő-testület  a Quadrát Kft. ajánlattevőt hirdeti ki 
az ajánlattétel nyertesének. A nyertes ajánlati ár nettó 600.000 Ft. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás teljes körű 
lebonyolítására vonatkozó, előterjesztett megbízási szerződés nyertes ajánlattevővel történő 
megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a Polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Hámori Imréné 
képviselő 


